
Quinta-feira,   27   de   maio   de   2021   
  

“Ao   navegar   pelo   resto   de   sua   vida,   esteja   aberto   à   colaboração.   As   ideias   de   outras   pessoas   geralmente   
são   melhores   do   que   as   suas   ",   disse   Amy   Poehler   à   turma   de   Harvard   de   2011.   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Estou   sendo   curto   e   amável.   Estou   pensando   muito   em   formatura   agora,   provavelmente   porque   Clara   se   
formou   no   Terra   Nova   ontem,   e   provavelmente   porque   estou   pensando   em   me   despedir   de   nossos   alunos   
da   8ª   série   daqui   a   duas   semanas.   Os   discursos   de   formatura   costumam   ser   enfadonhos   e   longos.   De   
quantas   maneiras   diferentes   você   pode   dizer   aos   jovens   para   trabalharem   duro,   seguirem   suas   paixões,   
buscarem   uma   educação   para   toda   a   vida   e   não   terem   medo   de   falhar?   Além   disso,   os   graduados   só   se   
importam   realmente   com   o   que   seus   colegas   têm   a   dizer,   não   com   o   que   o   chato   "velho"   (qualquer   
pessoa   com   mais   de   30   anos)   diz   a   eles   sobre   ser   o   futuro   ou   ter   a   coragem   de   fazer   a   diferença   no   
mundo.   A   citação   de   Amy   Poehler   ressoa   em   mim   porque   vivemos   em   uma   época   de   contenção;   a   
política   nacional   é   polarizada   e   o   anonimato   nas   redes   sociais   permite   que   as   pessoas   "digam"   coisas   
que   nunca   colocariam   seus   nomes   ou   diriam   pessoalmente.   Temos   que   estar   dispostos   a   ouvir   os   outros   -   
realmente   ouvir   -   e   estar   dispostos   a   mudar   de   ideia   ou   fazer   concessões   para   seguir   em   frente.   ESSA   é   
uma   lição   importante   para   nossos   graduados   e   para   nós   mesmos.   
  

Cuide-se   e   aproveite   o   fim   de   semana   de   três   dias!   (Não   há   aula   nesta   segunda-feira,   31   de   maio.)   
  

Jeanne   
  

Gritem   a:   todos   os   homens   e   mulheres   que   deram   a   vida   ao   serviço   do   nosso   país   e   a   todos   os   que   o   
estão   a   servir.   O   Dia   da   Memória   é   para   eles.   

  
Escola   de   Negócios   

  
Calendário   de   instrução   híbrido   -   *   AMANHÃ   *   28   de   maio   é   um   dia   A   para   a   4ª   à   8ª   série.   28   de   maio   
será   um   dia   de   instrução   presencial   para   o   grupo   B   nas   séries   TK-3ª   série   e   para   o   grupo   A   nas   séries   
4ª-8ª   série.   Uma   vez   que   a   4ª   à   8ª   série   começou   a   instrução   presencial   com   o   grupo   B,   houve   mais   3   
dias   de   instrução   presencial.   Ao   escolher   um   desses   dias   e   alterá-lo   para   um   dia   de   instrução   do   grupo   A,   
há   apenas   mais   um   dia   de   instrução   presencial   para   o   grupo   B.   
  

Anúncio   da   equipe   EAT:   A   equipe   EAT   plantou   em   excesso,   então   na   terça-feira,   1º   de   junho   e   na   
sexta-feira,   4   de   junho,   teremos   tomateiros   perto   do   bicicletário   e   os   alunos   e   pais   podem   pegar   um,   um  
por   pessoa.   Doações   opcionais   são   bem-vindas!   
  

Anúncio   do   PTO   -   Eleição   para   os   cargos   de   pais   voluntários   do   ano   letivo   2021-2022   
Interessado   em   ser   voluntário   em   nossa   escola   maravilhosa?   Por   favor,   verifique   o   SignUp   Genius   para   
posições   disponíveis.   Todas   as   descrições   de   cargos   podem   ser   encontradas   em   nosso   site   PTO   
(osspto.org).   A   inscrição   fecha   em   2   de   junho   de   2021,   às   17h00.   Eleição   a   realizar-se   no   dia   3   de   junho   
de   2021,   na   Assembleia   Geral   Virtual.   Se   você   tiver   alguma   dúvida,   sinta-se   à   vontade   para   enviar   um   
e-mail   para   Michele   Tuman   e   Patricia   Balmas   em    president@osspto.org .   
  

mailto:president@osspto.org


Informações   do   Show   de   Talentos:   O   show   de   talentos   OSS   é   uma   tradição   anual   favorita   para   nossa   
comunidade   escolar   e   temos   o   prazer   de   anunciar   que   estaremos   hospedando   um   OSS   2021   Virtual   
Talent   Show   Extravaganza!   O   programa   deste   ano   poderá   ser   visto   na   quarta-feira,   9   de   junho.   As   
inscrições   estarão   abertas   até   segunda-feira,   31   de   maio.   Você   pode   marcar   sua   posição   preenchendo   o   
seguinte   formulário   do   Google:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWDvDeZ7IQA49PQjmoTEwoIcWL8lfLonUzIWmoBK1Vrkqr 
A/viewform?usp=sf_link   Coletamos   todos   os   envios   de   vídeo   no   ano   passado   via   FlipGrid   .   Depois   de   se   
inscrever   por   meio   do   Formulário   Google   acima,   você   receberá   o   código   FlipGrid   para   enviar   seu   vídeo.   
Por   favor,   mantenha   todos   os   atos   em   menos   de   3   minutos.   Se   você   é   novo   no   FlipGrid,   tem   alguma   
dúvida   ou   precisa   de   ajuda   para   se   preparar   para   sua   ação,   entre   em   contato   conosco   ....   estamos   aqui   
para   ajudá-lo   em   cada   etapa   do   processo   em:    osstalentshow@gmail.com .   
  

Oceans   411   Game   Night:   Como   podemos   comemorar   mais   um   incrível   Oceans   411   quando   não   podemos   
nos   reunir   como   um   grupo?   OSS   PTO   está   hospedando   Oceans   411   Game   Night   na   sexta-feira,   4   de   
junho,   às   18h30.   Junte-se   a   nós   online   para   testar   seus   conhecimentos,   jogar   alguns   jogos   divertidos   e   
comemorar   o   culminar   do   nosso   programa   anual   Oceans   411!   O   registro   é   GRATUITO   e   aberto   à   
comunidade,   então   convide   sua   família   e   amigos   para   jogar   junto.   Visite   ossgamenight.eventbrite.com   ou   
clique   AQUI   para   se   registrar   hoje!   
  

Vacinas   disponíveis   para   12-15   anos!   Visite   o   site   da   SMC   Health   para   obter   mais   informações   ou   ligue   
para   o   seu   pediatra.   Vacine   essas   crianças   o   mais   rápido   possível!   
https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar   
  

Folhetos   adicionais   anexados   para:   Acampamento   de   verão   do   Boys   &   Girls   Club   e   outras   oportunidades   
de   verão.   
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